
Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. (denumit Administrator), cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Piata Charles de Gaulle Nr. 15, 
Etaj 6, Cod postal 011857, Codul Unic de Inregistrare 22080825, J40/13188/09.07.2007, autorizata de prin Decizia Autorităţii nr. 65/22.01.2009, Înscrisă în Registrul 
Autorităţii cu codul SAP-RO-22093262, în calitate de Administrator al Fondului de pensii facultative STABIL, autorizat de Autoritate prin Decizia nr. 
118/12.02.2009 şi înscris în Registrul Autorităţii prin codul FP3-1114, comunica prezenta: 

 
NOTIFICARE PUBLICA 

a participanţilor la Fondul de pensii facultative STABIL 
având ca scop: 
 
1) Informarea şi solicitarea acordului paricipanţilor cu privire la modificările propuse de Administrator la Prospectul schemei de pensii facultative a Fondului de 

pensii facultative STABIL, care a primit Avizul prealabil al Autorităţii sub nr. 141 din data de 16.04.2021; 
 

2) Informarea participanţilor cu privire la postarea pe pagina de internet a Administratorului: htpp://pensii.generali.ro, a următoarelor documente: 
a) Prospectul schemei de pensii facultative STABIL care a primit Avizul prealabil al Autorităţii sub nr. 141 din data de 16.04.2021; 
b) Notificarea publica a participantilor, intocmita conform art. 20 din norma Autorităţii nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
 
Modificările prospectului schemei de pensii facultatice Stabil propuse de Administrator sunt evidenţiate comparativ, după cum urmează: 
 
 

PROSPECTUL DETALIAT  
al Schemei de Pensii Facultative al Fondului de Pensii Facultative 

STABIL – IN VIGOARE 

PROSPECTUL DETALIAT  
al Schemei de Pensii Facultative al Fondului de Pensii 

Facultative STABIL – PROPUNERE MODIFICARE 

(4) Abaterea pasivă de la cerinţele de rating – scăderea ratingului faţă de 
cerinţele de rating ale unei emisiuni sau emitent apărută la un instrument  
financiar aflat în portofoliul unui fond de pensii; 

(4) Abaterea pasivă de la cerinţele de rating – neindeplinirea cerințelor de 
rating pentru un instrument  financiar  aflat în portofoliul Fondului, ca urmare a 
scaderii sau retragerii ratingului de catre agentiile de rating Fitch, Moody’s şi 
Standard&Poor’s; 

Se introduce articolul 17 – articol nou, prin urmare celelalte articole se 
renumeroteaza. 

(17) Calificativ investment grade – nivel de performantă acordat unei 
emisiuni de instrumente financiare sau, in lipsa acesteia, emitentului de către 
agentiile de rating Fitch, Moody’s şi Standard&Poor’s conform grilelor de 
evaluare specifice acestora, respectiv calificativ mai mare sau cel putin egal 
cu BBB-, BBB-, Baa3; 

Se introduce articolul 18 – articol nou, prin urmare celelalte articole se 
renumeroteaza. 

(18) Calificativ noninvestment grade - nivel de performantă acordat unei 
emisiuni de instrumente financiare sau, in lipsa acesteia, emitentului de către 
agentiile de rating Fitch, Moody’s şi Standard&Poor’s conform grilelor de 
evaluare specifice acestora, respectiv calificativ mai mic de BBB-, BBB-, Baa3; 



(30) Investment grade – calificativul de performanţă acordat unei emisiuni de 
instrumente financiare sau, în lipsa acestuia, emitentului de către agenţiile de 
rating Fitch, Moody’s şi Standard&Poor’s conform grilelor de evaluare specifice 
acestora; 

A fost stearsa definitia de “investment grade” de la art. 30.  
Aceasta definitie a fost inlocuita de cele 2 noi definitii de la art. 16 si 17 de mai 
sus. 

Se introduce articolul 36 – articol nou, prin urmare celelalte articole se 
renumeroteaza. 

(36) Obligatiuni fara rating – obligatiuni pentru care nu exista un calificativ de 
performanta acordat emisiunii sau emitentului acesteia de catre niciuna dintre 
agentiile de rating Fitch, Moody’s şi Standard&Poor’s; 

(97) Administratorul poate investi activele Fondului numai în acele obligaţiuni 
sau alte titluri de creanţă ale emitenţilor din state apartinând Uniunii Europene 
sau Spaţiului Economic European ori statelor terte, care au calificativul, 
investment grade’’ cu excepţia: 
a) titlurilor de stat emise de statul român şi a obligaţiunilor emise de autoritati 

ale administraţiei publice locale; 
b) obligațiunilor corporatiste ale emitenţilor din România care au garanţia 

explicită şi integrală a statului român; 
c)  obligaţiunilor  corporatiste  ale  emitenţilor  din  România  care  îndeplinesc  
cumulativ următoarele criterii: 
             i) au un rating minim cu o treaptă sub ratingul României; 
             ii) niciunul din calificativele de performanţă acordate de către Fitch, 
Standard & Poor’s  sau Moody’s nu este mai mic de BB-, BB-, respectiv Ba3. 
 

(99) Administratorul poate investi activele Fondului numai în acele obligaţiuni 
sau alte titluri de creanţă ale emitenţilor din state apartinând Uniunii Europene 
sau Spaţiului Economic European ori statelor terte, care au calificativul, 
investment grade’’ cu excepţia: 
a) titlurilor de stat emise de statul român şi a obligaţiunilor emise de autoritati 

ale administraţiei publice locale; 
b) obligațiunilor corporatiste ale emitenţilor din România care au garanţia 
explicită şi integrală a statului român; 
c) obligaţiunilor  corporatiste  ale  emitenţilor  din  România  care  îndeplinesc  
cumulativ următoarele criterii: 
       i) au un rating minim cu o treaptă sub ratingul României; 
       ii) niciunul din calificativele de performanţă acordate de către Fitch, 
Standard & Poor’s  sau Moody’s nu este mai mic de BB-, BB-, respectiv Ba3. 
d) obligaţiunilor  corporatiste fara rating si obligatiunilor corporatiste care au 
calificativul nonivestment grade, dar niciunul dintre calificativele acordate de 
catre agentiile de rating Fitch, Standard & Poor’s  sau Moody’s nu este mai 
mic de BB-, BB-, respectiv Ba3, ale emitentilor din Romania, care indeplinesc 
cumulativ urmatoarele criterii: 

i. actiunile emitentilor sunt admise la tranzactionare si se 

tranzactioneaza pe o piata reglementata din Romania, state 

membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului 

Economic European; 

ii. Administratorul poate investi maximum 3% din activele 

Fondului; 

iii. Fondul poate detine maximum 10% din fiecare emisiune de 

obligatiuni. 



In cadrul articolului renumerotat cu nr. 124 in final se introduce o noua litera e. (124) lit. e  
Risc legat de durabilitate înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, 
socială sau de guvernanță corporativa care, în cazul în care se produce, ar 
putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii 
investiției. 

In cadrul articolului renumerotat cu nr. 130 se introduce 1301 care face parte 
integranta din acesta. 

(1301) In calitatea sa de administrator de active cu un orizont de timp 
îndelungat, Generali SAFPP consideră că impactul semnificativ pe care îl au 
factorii de mediu, sociali și de guvernanță corporativa asupra rentabilităților pe 
termen lung ale claselor de active este extrem de important.  
Administratorul integreaza riscurile de durabilitate în procesul de luare a 
deciziilor de investiții prin identificarea, măsurarea și atenuarea riscurilor 
provenite din factorii de mediu, sociali și de guvernanță corporativa. 
Administratorul consideră că integrarea proactivă a factorilor de mediu, sociali 
și de guvernanță corporativa în procesul de investiții, pe clase de active, îl va 
sprijini pentru a imbunatati rentabilitatea portofoliilor administrate si impactul 
social. 

In cadrul articolului renumerotat cu nr. 205 se introduce 2051 care face parte 
integranta din acesta. 

(2051) Administratorul publica pe pagina proprie de internet informații despre 
politicile privind integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesele lor de 
luare a deciziilor privind investițiile. 

 
În conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. 2 şi art. 23 alin. 3 din Norma Autorităţii nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificarile şi 
completările ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a propunerilor de modificare a Prospectului schemei de pensii facultative 
STABIL, participanţii care nu sunt de acord cu modificările prospectului notifică Administratorul, în scris, acest fapt şi pot solicita transferul la un alt fond de pensii 
facultative, fără penalităţi de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina Administratorului.  
Neexprimarea obiectiilor din partea participantilor la Fondul de pensii facultative STABIL, se consideră acord tacit asupra modificărilor aduse prospectului. În cazul în 
care nu se obţine acordul majorităţii participanţilor cu privire la modificările aduse prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de pensii facultative Stabil, 
solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea prospectului nu produc efecte, iar modificarea prospectului nu are loc. 


